
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 8. srpna do 15. srpna 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PONDĚLÍ 9. SRPNA 2021 – SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE 

 15:30 – mše sv. v Penzionu ve VM (PPM)  

ÚTERÝ 10. SRPNA 2021 – SVÁTEK SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA 

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

STŘEDA 11. SRPNA 2021 – PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

ČTVRTEK 12. SRPNA 2021 – ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)   

PÁTEK 13. SRPNA 2021 – PÁTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)   

SOBOTA 14. SRPNA 2021 – PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)  

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

NEDĚLE 15. SRPNA 2021 – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANNU A LUDMILU KOROUSOVY, 

              MARII ANTLOVOU, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

 10:40 – poutní mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

     13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Na webu farnosti najdete video sestřih z Prázdnin s malým oslíkem. 
 Ne 15.8.: Poutní slavnost na Hoře Matky Boží u Králík. Mše sv. v 10.00 s Mons.J. Hrdličkou a v 15.00 s P. K. 

Moravcem. Plakát ve vitrínce. 
 Animátorský kurz pro mládež ve věku 16-23 bude opět probíhat od října, přihlášky do 30.9.2021. Více info a 

přihláška na: https://www.bihk.cz/biskupstvi/diecezni-centrum-pro-mladez/projekty-dcm-dczm/animatorsky-kurz  

 5.-12.9.: Eucharistický kongres v Budapešti 
 Nedělní sbírka ve VM: 1.8. 4.112 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 6,41-51 Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: 
„Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‘Sestoupil jsem z nebe’?“ 
Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě 
poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: ‘Všichni budou vyučeni od Boha.’ Každý, kdo slyšel 
Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, 
amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto 
je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude 
jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ 

 

STAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V ZÁKRISTII 

Již několik let se na pastoračních radách diskutovalo o možnosti, vestavět do zákristie kostela sv. Vavřince sociální 
zařízení. Přípravné práce začaly již v roce 2017, kdy byly během rekonstrukce náměstí Otmara Vaňorného provedeny 
první výkopové práce pro kanalizaci a dále byl vykopán kanál pro optický kabel, který kostel propojil s farou. 

Konkrétní zahájení stavby v zákristii začalo ale až 15.2.2021.  
Před zásypem stavební jámy uložil P. Pavel Mistr spolu s dalšími 10.3.2021 pod základy chrámu schránku se 
„Vzkazem pro budoucí generace“. 

Návrh úpravy zákristie zhotovil projektant Jaromír Matura, stavbyvedoucím byl Ing. Luboš Svatoš, stavební dozor 
zajistil Ing. Stanislav Loskot. Na stavbě se podíleli tito řemeslníci: truhlář Zdenek Horák vyhotovil návrh dřevěné 
příčky, kterou následně zhotovil a upevnil Ladislav Šafránek. Instalatérské práce provedl Roman Baše, elektrické 
rozvody realizoval Stanislav Pecháček. Stavbu ale také neustále posouval vpřed P. Pavel Mistr. 

Na stavbě se dále podílelo mnoho dobrovolníků z naší farnosti. Poděkovat bychom chtěli především Josefu Královi a 
Ladislavovi Jonášovi, kteří zajistili především zednické práce. 
 

NEDĚLE 8. SRPNA 2021 – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
     09:00 – poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku   

                  ZA FARNOST A POUTNÍKY 

     10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Buriánek) 

     13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 

 

https://www.bihk.cz/biskupstvi/diecezni-centrum-pro-mladez/projekty-dcm-dczm/animatorsky-kurz


  
Rekonstrukce nám. Otmara Vaňorného                           Uložení vzkazu pro budoucí generace 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: CHOZENÍ NA MŠI S BATOLETEM 

Jsem maminkou 13měsíční holčičky. Sehnat pro ni hlídání je pro mne obtížně dostupné. Před pár týdny 
začala malá chodit a velmi ji to baví. Kdekoli. I v kostele. Celou mši prakticky prochodí po kostele, prohlíží 

si různé detaily, lidi, ale je klidná a nemluví – což vzhledem k tomu, jak se doma vzteká a je "akční" považuji za 
výjimečné. Snažím se, aby nechodila prostřední uličkou a ani před přední lavice. Přesto jsem už dostala výtku, abych 
s ní raději chodila do sakristie či na chodbu před kostelem, když malá nedokáže být při mši v klidu. Nevím, co mám 

dělat. Můžete mi poradit, jak tuto situaci vyřešit? Nechci přijít o možnost chodit ke svátostem ani o církevní 
společenství. Děkuji. 
 

Čas jiný, ale stejně vzácný 

Dobrý den, malé dítě by nemělo být překážkou k tomu, abyste chodila do kostela. Pravda je, že postoj k malým dětem 
se liší kostel od kostela – tedy v závislosti na věřících a zejména to záleží na přístupu kněze. 
Pokud by to byl problém jen věřících nebo jen jednoho, asi by stálo za to si o tom s knězem promluvit a zeptat se ho, 
co je pro něj únosné a co už ne. Pokud by současnou situaci nevnímal jako problém, mohla byste ho požádat, aby o 
tom k věřícím promluvil a vymezil pro všechny, jak to má vypadat. 
Je pravda, že některé děti v kostele mohou být neklidné a řádně rušit mši i soustředěnost modlících se lidí. Je to ovšem 
potom problém a neohleduplnost, když nedokáží včas vycouvat. Což ovšem váš problém zjevně není. 
Možná, že byste mohla s malou přijít do kostela o chvilku dřív a projít s ní kostel a ukázat jí, co tam je. Pak by se třeba 
snadněji dala udržet, například v zóně za lavicemi. Jenže je velmi pravděpodobné, že za chvíli začne taky povídat, a 
to už rušivé bude. 
Je to zkušenost snad každého rodiče, že v určitém věku dítěte chodí spíš „před kostel“ než do kostela. Nějakou dobu 
to trvá, že rodič musí svému dítěti obětovat tento čas a chodit s ním třeba do sakristie či na chodbu, jak píšete, dokud 
dítě nepovyroste. Bylo by skvělé, kdyby tyto prostory byly vybaveny rozhlasem a bylo v nich slyšet co se v kostele 
děje, abyste mohla být přeci jen ve společenství s ostatními. 
Rozhodně není důvod, abyste přestala chodit do kostela, i když na nějaký čas to bude obtížnější. Ale to, co člověk má 
vědět, proto aby to zvládl, je to, že je to jen období a že přejde. Je dobré pak dítě zaujmout během mše třeba tím, že 
může zpívat lalala, když zpívají ostatní, upozornit, kdy uslyší zvonky – např. při pozdvihování. To je pro dítě zajímavé 
a jsou to jakési záchytné body, na které se může těšit. V podstatě jde o to, abyste uviděla míru únosnosti pro vaše dítě 
i pro ostatní a řešila situace citlivě. Tedy: být třeba v kostele do kázání, na kázání, kdy je třeba ticho se vzdálit a pak 
se zas vrátit. Jen pro vaše upokojení – to, že maminka stráví mši s dítětem na chodbě, neznamená, že by měla menší 
účast. Je jen jiná. Když totiž s láskou přijímáte své dítě, sloužíte Bohu, a dokonce i celému společenství. Opravdu, v 
tu chvíli sloužíte Bohu, můžete tak s ním být v těsném spojení ve svém srdci. I když je to „jiný“ čas, je to čas stejně 
vzácný, jako když byste byla od začátku do konce v kostelní lavici. 
Myslím, že je důležité do kostela děti vodit od útlého věku a nehledat pro ně hlídání, aby se naučily, že to je 
samozřejmost, která k životu pravidelně patří. Zároveň – pokud by vám klidná účast na mši chyběla, což je 

pravděpodobné, pak by bylo čas od času dobré sehnat hlídání ve všední den a v klidu si mši prožít. 
Držím palce, abyste to „nevzdala“ a našla dobré řešení pro vás i okolí. (Převzato z www.vira.cz) 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tyto dveře? 
 

Otázka z 1.8.2021: Koho představuje tato socha a kde ji najdete? Tuto sochu 

najdete v zákristii.  
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto 

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 
Připravujeme se na příští neděli (5.8.2021) Slavnost Nanebevzetí: 1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 

2. čtení: 1Kor 15,20-27a; Evangelium: Lk 1,39-56 

http://www.vira.cz/
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

